
 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΗΝ 3η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

Προς τους κ.κ. 
 
   1) Π. Λεκάκη               Αντιπρόεδρος 
  2) ∆. Ακριτίδου                                         Τακτικό Μέλος   
  3) ∆. ∆αγκλή  »   
  4) Μ. Καραγιάννη     » 
  5) Ι. Σπανού      » 
  6) Στ. Καλαϊτζίδη     » 
  7) Ερ. Θεοτοκάτο     » 
  8) Ελ. Χρυσίδου     » 
  9) Αν. Κουράκη     » 
10) Ι. Κοσµοπούλου     » 
11) Ν. Βαρσάµη        Αναπληρωµατικό Μέλος 
12) Στ. Τανιµανίδου     » 
13) Γ. Αβαρλή      » 
14) Β. Γάκη      » 
15) Μ. Πασχαλίδου     » 
16) Σπ. Βούγια                                                        » 
17) Ν. Ζεϊµπέκη     » 

         
Σας προσκαλούµε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε θέµατα ηµερησίας διάταξης τα συνηµµένα. 
 
Κοινοποίηση 
- Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
- Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
   Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
- Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
   Γενικού Γραµµατέα 
- Πρόεδροι Α, Β, Γ, ∆, Ε ∆ηµ. Κοινοτήτων και  
   ∆ηµ. Κοινότητας Τριανδρίας  
- Προϊστάµενοι Γενικών ∆ιευθύνσεων 
- ∆/νσεις και Αυτοτελή Τµήµατα 
- Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης λοιπών Συλλογικών               
   και Μονοπρόσωπων Οργάνων                                       ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ 
                                                                                                  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Ταχ. ∆/νση : Β. Γεωργίου Α΄ 1 
Ταχ. Κώδικας : 54636 
Πληρ.  : Ζ.Καραγιάννη 
Τηλ.  : 2313317790 
Fax  : 2313317801 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

          που θα γίνει την 22 Ιανουαρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄  

 

ΘΕΜΑΤΑ                                                   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

 

1)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου για την 

κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ. 

850.640,00€ µε Φ.Π.Α. και β) Κατακύρωση ή µη του 

αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 

(Α.Π. 14323/2020) 

(Πρακτικό) 

2)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την 

αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης», π.δ. 549.661,00€ µε Φ.Π.Α. και β) 

Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του 

παραπάνω διαγωνισµού 

(Α.Π. 19482/2020) 

(Πρακτικό) 

3)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου 

ανοικτού συνοπτικού διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτικών συστηµάτων 

για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ. 

74.398,76€ µε Φ.Π.Α. και β) Κατακύρωση ή µη του 

αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 

(Α.Π. 20277/2020) 

(Πρακτικό) 
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4)Επικύρωση του πρακτικού (2ου) αξιολόγησης 

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του 

δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 54ου  

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΟΣ 29” π.α. 184.856,93€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π. 4693/2020) 

(Πρακτικό) 

5)Επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής του 

δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια Εξοπλισµού Πολιτικής Προστασίας» 

π.δ. 93.519,81€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π.13288/2020) 

(Πρακτικό) 

6)Επικύρωση των πρακτικών α) αξιολόγησης 

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και 

β)οικονοµικών προσφορών του δηµόσιου ανοικτού 

συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 

υδραυλικού εξοπλισµού για την κάλυψη των 

αναγκών των ∆/νσεων Κατασκευών και 

Συντηρήσεων και ∆ιαχείρισης Αστικού 

Περιβάλλοντος», π.δ. 29.334,68€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π.:258389/2019 & 18224/2020) 

(Πρακτικά) 

7)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης 

δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών 

προσφορών του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: 

«Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Ε΄∆ηµοτικής 

Κοινότητας ∆.Θ. έτους 2019» Τ.Π., 

π.δ.2.200.000,00€ µε Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το οποίο 

η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει την µαταίωση 

της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

(Α.Π.18297/2020) 

(Πρακτικό) 
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8)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης 

δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών 

προσφορών του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: 

«Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη, Αρχιτεκτονική 

µελέτη και µελέτη Περιβάλλοντος χώρου του 

σχολικού συγκροτήµατος στην οδό Συγγρού 31», 

π.δ. 293.685,48€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π.19906/2020) 

(Πρακτικό) 

9)α) Κατάρτιση όρων & τεχνικών προδιαγραφών και 

β)συγκρότηση επιτροπής ∆ιαγωνισµού, του 

δηµόσιου ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών σίτισης 

(έτοιµου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες 

και παροχής δεκατιανού σε απόρους µαθητές του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης ετών 2020-2022», 

π.δ.2.356.900,93€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π.16158/2020) 

(∆/νση Οικονοµικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

10)Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισµού για την 

ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή  Αναβάθµιση και 

Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότηµα επί της οδού 

Κλεάνθους 30, Κάτω Τούµπα, ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης», π.δ. 6.085.107,59€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π.243586/2020) 

(∆/νση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών 

Μελετών) 

11)Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισµού για την 

ανάθεση του έργου: «Ανέγερση τριθέσιου 

νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 13», π.δ. 

2.160.000,00€ µε Φ.Π.Α. 

 (Α.Π.18362/2020) 

(∆/νση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών 

Μελετών) 
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12)Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισµού για την 

ανάθεση του έργου: «Κατασκευή περιµετρικών και 

κυβολιθικών επιστρώσεων για την ανάδειξη των 

Ιστορικών Κοιµητηρίων του ∆.Θ. (Ευαγγελίστριας, 

∆ιαµαρτυροµένων, Αρµενίων)», π.δ. 1.250.000,00€ 

µε Φ.Π.Α. 

 (Α.Π.20067/2020) 

(∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων) 

13)Τροποποίηση της υπ΄αριθµ.763/20-11-2019 

Α.Ο.Ε. µε την οποία τροποποιήθηκε και 

αναδιατυπώθηκε η υπ΄αριθµ.598/09-10-2019 Α.Ο.Ε. 

αναφορικά µε την συγκρότηση Επιτροπής 

διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου: 

«∆ιαµόρφωση προσβάσεων και ανάδειξη 

σηµαντικών δηµόσιων κτιρίων (∆ικαστήρια, Εδµ. 

Ροστάν)», π.δ. 1.777.000,00€ µε Φ.Π.Α. 

 (Α.Π.20173/2020) 

(∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων) 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
14)Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων ποσού 

7.552,16€, για την οργάνωση και τον 

προγραµµατισµό πολιτιστικών και αθλητικών 

εκδηλώσεων της Α' Κοινότητας, έτους  2020 

(Α.Π.8847/2020) 

(∆/νση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) 

15)Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων α)ποσού 

8.673,80€ και β)ποσού 735,32€, για την οργάνωση 

και τον προγραµµατισµό πολιτιστικών και αθλητικών 

εκδηλώσεων αντίστοιχα, της Β' Κοινότητας, έτους  

2020. 

(Α.Π.20214/2020) 

(∆/νση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) 
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16)Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσης ποσού 

130.000,00€, για την οργάνωση του κύκλου 

εκδηλώσεων του Τµήµατος ∆ιοργάνωσης 

Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ, πλην του Φεστιβάλ των 

∆ηµητρίων, έτους 2020 

(Α.Π.20323/2020) 

(∆/νση Πολιτισµού - Τουρισµού) 

17)Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 899/18-12-2019 

Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά 

διαγραφή οφειλής προστίµου για χρήση 

κοινόχρηστου χώρου από τους οριστικούς 

βεβαιωτικούς καταλόγους 

(Α.Π.11926/2020) 

(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

18)∆ιαγραφή  ποσού  που βεβαιώθηκε στους 

οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλη 

Καθαριότητας (∆Τ)-Φωτισµού(∆Φ), ∆ηµοτικό Φόρο 

και  Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 

Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων και αφορά µεταφορά 

επισφαλούς από τη ∆ΕΗ. 

(Α.Π. 12375/2020) 

(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

19)∆ιαγραφή  ποσού  που βεβαιώθηκε λανθασµένα 

στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για 

Τέλη Καθαριότητας, Φωτισµού, φόρο Ηλεκ/νων 

Χώρων (∆Φ-∆Τ), Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 

και αφορά µεταφορά επισφαλούς από τη ∆ΕΗ. 

(Α.Π. 19055/2020) 

(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

20)Έγκριση της αποζηµίωσης της δαπάνης ποσού 

283,00€ για την µετάβαση του Αντιδηµάρχου 

Τεχνικών Έργων κου Εφραίµ Κυριζίδη στην Αθήνα 

αυθηµερόν στις 23 Ιανουαρίου 2020 

(Α.Π.18121/2020) 

(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων) 
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21)∆ιαγραφή  των οφειλών των προστίµων για 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) 

από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους για 

επαναβεβαίωση αυτών στους κατόχους των 

οχηµάτων σε αντιστοιχία µε τις ηµεροµηνίες των 

παραβάσεων 

(Α.Π. 20229/2020) 

(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

22)∆ιαγραφή  των οφειλών των προστίµων για 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) 

παρελθόντων ετών από τους οριστικούς 

βεβαιωτικούς καταλόγους του ∆ήµου 

(Α.Π. 14440/2020) 

(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

 

 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

23)Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό ∆ικηγόρο 

Αθηνών για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών 

∆ιαφορών) κατά τη δικάσιµο της 05-02-2020, καθώς 

και σε κάθε άλλη µετ΄αναβολή αυτής, για την 

αντίκρουση της µε ΓΑΚ 68846/ΕΑΚ 1747/2019 

αγωγής των Ιωάννας Παµπούκη κλπ. (συνολικά 21 

άτοµα) κατά του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

(Α.Π. 14056/2020) 

(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης)                                

24)Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό ∆ικηγόρο  

για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών 

∆ιαφορών) κατά τη δικάσιµο της 03-02-2020, καθώς 

και σε κάθε άλλη µετ΄αναβολή αυτής, για την 

αντίκρουση της µε ΓΑΚ 60400/ΕΑΚ 1516/2019 

αγωγής των Βασιλικής Βενετικίδου κλπ. (συνολικά 

173 άτοµα) κατά του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

 (Α.Π. 14136/2020) 

(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
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25)Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό ∆ικηγόρο  

για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών 

∆ιαφορών) κατά τη δικάσιµο της 05-02-2020, καθώς 

και σε κάθε άλλη µετ΄αναβολή αυτής, για την 

αντίκρουση της µε ΓΑΚ 55800/ΕΑΚ 1387/2019 

αγωγής των Κυριακής Κοτάνογλου κλπ. (συνολικά 

21 άτοµα) κατά του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

(Α.Π. 13981/2020) 

(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 

26)Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό ∆ικηγόρο 

Αθηνών για παράσταση ενώπιον του Συµβουλίου 

της Επικρατείας κατά τη δικάσιµο της 11-02-2020, 

καθώς και σε κάθε άλλη µετ΄αναβολή αυτής, για 

την εκδίκαση της µε αριθµό κατάθεσης 2.976/2018 

αίτησης ακύρωσης κατά του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

(Α.Π. 17664/2020) 

(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 

27)Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό ∆ικηγόρο 

Αθηνών για παράσταση ενώπιον του Β1 Πολιτικού 

Τµήµατος του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιµο της 

04-02-2020, καθώς και σε κάθε άλλη µετ΄αναβολή 

αυτής,  για την αντίκρουση της µε ΓΑΚ 11264/2019 

και ΕΑΚ 1266/2019 αίτησης αναίρεσης των 

Αλεξάνδρου Γεωργίου και Παναγιώτη κλπ (Συν.: 

134)  κατά του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και της 

υπ΄αριθµ.17417/2018 απόφασης του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (∆ιαδικασία Εργατικών 

∆ιαφορών) 

(Α.Π. 17604/2020) 

(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 

28)Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδας 

αποζηµίωσης, λόγω ρυµοτοµικής            

απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης 173,50τµ επί της 

οδού Μακεδονίας 90Α, στην πλατεία             

Καούδη µε φερόµενο ιδιοκτήτη τον Ι.Ζαχόπουλο, 
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όπως αυτή ορίζεται µε την µε αρ.103/1928 Πράξη 

Αναλογισµού Αποζηµίωσης Οικοπέδων (ΠΤΑΑ). 

(Α.Π. 274481/2020) 

(∆/νση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών) 

 

∆ΩΡΕΕΣ 

29)Αποδοχή δωρεάς-χορηγίας της εταιρείας 

Ηπειρωτική Βιοµηχανία Εµφιαλώσεων (Βίκος) µε 

προϊόντα της εταιρείας (νερά, χυµούς και 

µπλουζάκια µακό) στο πλαίσιο των Τακτικών 

Αιµοδοσιών της ∆ηµοτικής Τράπεζας Αίµατος για το 

έτος 2020 

 (Α.Π. 19050/2020) 

(Αυτοτελές Τµήµα Εθελοντισµού Νεολαίας & 

∆ιοικητικής Βοήθειας ) 

 

30)Αποδοχή δωρεών των εταιρειών A.K. LIONS ΙΚΕ, 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε., 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΑΒΕΕ 

ΕΙ∆ΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ – 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε., 

ΑΛΟΥΜΥΛ – ΒΙΟΜΗΧ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε., 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε., “ΣΑΒΒΙΚΟΣ 

1947” ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΙ 

“ΣΑΒΒΙΚΟΣ 1947” ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Ε. για την 

διοργάνωση των εορτών των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς 2019-2020, ποσού 127.080,00€  

(Α.Π. 19809/2020) 

(∆ιεύθυνση Πολιτισµού και Τουρισµού ) 

 

31)Αποδοχή δωρεάς δύο (2) απορριµµατοφόρων 

οχηµάτων µικτού φορτίου 6 τόνων, συλλογής 

ανακυκλώσιµων υλικών, από την Ελληνική Εταιρεία  
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Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.) 

(Α.Π. 20296/2020) 

(∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων) 

 

 

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

         ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ 

                                           ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Altintasiotou Kyriaki
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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